מכרז מס' 3/22
הארכת מכרז מנהל אגף תכנון וסטאטוטוריקה
היחידה:
תואר המשרה:
דרגת המשרה:
היקף העסקה:
כפיפות:
תיאור התפקיד:

תנאי סף:

תחומי האחריות:

מאפייני העשייה הייחודים
בתפקיד:

אגף תכנון וסטאטוטוריקה
מנהל אגף תכנון וסטאטוטוריקה
מנהל אגף
משרה מלאה ( 42ש"ש)
מנכ"ל הרשות
אחריות על ניהול ,גיבוש ויישום הליכי תכנון וסטאטוטוריקה
ברשות הניקוז מתוך ראיה אינטגרטיבית של תחומי אחריות
הרשות כמוגדר בחוק הניקוז הגנה מפני שטפונות ,תשי"ח –
 1957ובתקנות ובחוקים משלימים אחרים.
השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחו"ל בהנדסה או אדריכלות או תואר שני בתכנון
ערים ואזורים.
דרישות מקצועיות:
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים
והאדריכלים ,תשי"ח( 1958-למהנדסים ואדריכלים).
ניסיון מקצועי:
 5שנות ניסיון בתחומי תכנון ו/או ניהול פרויקטים בנושאים
המפורטים בסעיפים תחומי האחריות ומאפייני התפקיד
הייחודים.
ניסיון ניהולי:
 3שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה ו/או יועצים
חיצוניים.
דרישות נוספות:
א .שליטה מלאה בשפה העברית
ב .יכולת קריאת חומר מקצועי באנגלית
א .הובלת הליכי התכנון הפיזי והסטאטוטורי ברשות
ב .ייצוג הרשות בוועדות התכנון והטמעת עקרונות תכנון
אגני בתכנון ארצי ,מחוזי ומקומי.
ג .ליווי תכנוני והטמעת מדיניות הרשות בפרויקטי פיתוח
לאומיים
ד .פיקוח ,בקרה ,מעקב וקידום תוכניות סטאטוטוריות
ה .תיאום תכנון מול רשויות עירוניות ,חברות ממשלתיות,
גופים חיצוניים (רמ"י ,רט"ג וכד') ושמירה על אינטרס
הרשות
ו .הטמעת היבטים סביבתיים  /אקולוגיים בתוכניות ע"פ
סמכויות הרשות כרשות הנחל
ז .ניהול וליווי יועצים מקצועיים בפרויקטי תכנון (בניית
תוכנית עבודה ליועצים ואישור תקציבי בהתאם)
א .הבנה מעמיקה באקו-הידרולוגיה (יתרון משמעותי)
ב .יכולת קידום פרויקטים מורכבים ורב תחומיים
ג .יכולת יצירת שיתופי פעולה בנושאים תכנוניים
ד .אחריות לקידום תכנוו של הרשות בלוחות זמנים
קצרים.
ה .בדיקה ואישור תוכניות המוגשות לרשות בהיבטי ניהול
נגר ומתן מענה בלוח זמנים קצר.
ו .יכולת הובלת תוכניות אב וניהול סיכונים בתחומי
עיסוק הרשות
ז .ייעוץ למנכ"ל הרשות בנושאים סטטוטוריים
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כל מטלה בתחום העיסוק שתוטל ע"י הממונים
הכרת חוק התכנון והבנייה ,חוק הניקוז וחוקי
מקרקעין נוספים
הכרות טובה עם מערכות ממ"ג ()GIS
ידע בתוכנות ניהול פרויקטים
יכולת למידה עצמית.
דייקנות בביצוע.
יכולות ארגון ,תיאום ובקרה.
יכולת לעבוד באופן עצמאי.
יכולת הצגת נושא והכנת מצגות מקצועיות ברמה
גבוהה.
יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ ובעלי
תפקידים בכירים
יחסי אנוש טובים וייצוגיות.
כושר מנהיגות ויכולת הובלה
עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.
רשיון נהיגה.
העדר רישום פלילי.
יש להגיש קורות חיים ומסמכים המעידים על עמידה
בתנאי הסף ,לרבות אישורי העסקה המפרטים תקופה
והיקף העסקה ותחומי אחריות עיקריים.
תעודות המעידות על השכלה כמפורט בתנאי הסף.
המלצות ,שמות ודרכי התקשרות של  3ממליצים לפחות
צילום ת.ז ,.רישיון נהיגה ותעודת יושר מהמשטרה
כל מסמך אחר שיש בו להצביע על כישורי המועמד

את המסמכים יש להגיש לא יאוחר מיום  1.12.22לכתובת מייל
 Bid@rny.org.ilלברורים ניתן ליצור קשר עם מזכירת הרשות
בימים א-ה מהשעות 8:00-15:30
בטלפון074-7678026 :
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמועמדים השלמת
מידע כפי שתיראה לנכון ולזמן מועמדים רלוונטיים למבחני
התאמה
רק פניות מתאימות תענינה.
דוד יפרח  -יו"ר
רשות ניקוז ירקון

